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مجلة علمی انجمن ایرانی زیان و ادبیات عربی، 

، م2021هـ. ش  1399، زمستان 57شماره ،فصلنامه
 141-164 صص

 سحر خلیفه "ةغیر واقعی ةمرأامذکرات "ان رم واکاوی

 محور میشل فوکو نظریات قدرت بر ناب
 نوع مقاله: پژوهشی

 2راضیه سادات میرصفی،  *1پورنوشین بهرامی

 دانشگاه بوعلی سیناآموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانش. 1

 دانشجوی دکتری ادبیات عربی دانشگاه کاشان. 2
 05/08/1399: پذیرشتاریخ  16/03/1398 :دریافتتاریخ 

 چکیده
های نقد آثار ادبی معاصر است. این نوع نقد سعی دارد تا نقش مدارانه )فمینیستی( یکی از شیوهزننقد 

زن در آثار ادبی بیان و با بررسی آن جایگاه واقعی زن را شده از فرهنگ مردساالرانه را در تصویر ارائه

مذکرات "به عنوان عامل مهمّ و تأثیرگذار بازنمایی کند. سحر خلیفه نویسندة معاصر فلسطینی در رمان 
های فمینیستی گفتمان ادبی را برای بیان جایگاه و نقش زن در جامعة فلسطینی و دیدگاه "ةغری واقعیامرأة 

پرداز فرانسوی تأثیر محور میشل فوکو فیلسوف و نظریهبرده و از نظریات قدرتکار خود به

محور فوکو به تحلیلی با تکیه بر نظریات قدرت-است؛ لذا این نوشتار بر اساس روش توصیفیپذیرفته

است. دستاورد پژوهش نشان سحر خلیفه پرداخته ةغری واقعیامرأة مذّکرات ان مر ةتحلیل گفتمان زنان

داند. زنان که مقهور دهد نویسنده آزادی وطنش را در گرو آزادیِ زنان و بهبود جایگاه آنان میمی

های جامعه و مردان نسبت به زن کنند تا دیدگاهجامعة مردساالر خویشند، برای تغییر وضعیت تالش می

حلّی باشد برای بهبودی وضعیت زنان در جامعة فلسطین و در تواند راهتغییر یابد. این تغییرِ دیدگاه می

 جوامع دیگر. 

 

 نظریات فوکو، فمنیسم.  ،رات امرأة غری واقعیة""مذکّ ان رم، سحر خلیفه :هاهکلیدواژ
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 مهمقدّ. 1
کیســتمچ چــه جایگــاهی در جامعــه و جهــان هســتی دارمچ رفتــار دیگــران در رابطــه بــا  مــن 

ــن پرســش  ــه اســتچ ای ــه رهــایی از   مــن چگون ــرن بیســتم نهــن انســان را ب ــل ق هــا از اوای

ــنّ    ــع س ــه جوام ــایی ک ــاخته زنجیره ــرایش س ــرد و   تی ب ــد ک ــود، نیدی ــب ب پیــدایش  س

ـ  ،فمنیســمهــدف » .بخــش شـد هــای آزادیجنـبش  و  یرقــرارب هــا،ه عنــوان یکــی از ایـن جنــبش ب

ــدســت ــه ســطح یابی ــان  یب ــوز زن ــود از حق ــه در زمب ــهیک ــان و  یشخصــ ،یاقتصــاد ،یاســیس یه

نقــد  1960هــای (. از اواخــر ســال27-25م: 2006، هــاوکیور « )بــا مــردان برابــر باشــد ،یاجتمــاع

ــه و جمعــی در ادبیــات مطــر  شــد.  ادبــی فمینیســتی  ــه عنــوان نگرشــی آگاهان ــا "ب ویرجینی

 گذاری کرد. نقد فمینیستی را پایه "اتاقی از آن خود"با اثرش  "ولف

مردساالر بر چه سازوکارهایی استوار است  ةکوشد نشان دهد که جامعنقد ادبی فمینیستی می   

ساختنِ مناسبات اجتماعی دگرگون ،هدف نهاییِ آن .دکنسازوکارهایی از آن محافظت می و چه

کند و منافع مردان را برتر از مردساالر به نفع مردان عمل می ةمعتقدند جامعها فمنیست .است

مردساالر بر زنان  ةر است که جامعدهد. نتیجه منطقیِ چنین اعتقادی این تصوّدیگران قرار می

های اجتماعی های سیاسی، در عرصها جنبش فمینیستنقد ادبی در عصر ما ب .داردستم روا می

پایة از آن جا که فمینیسم بر »های آزادیِ فرهنگی و برابری پیوند دارد. و اقتصادی و نیی در حوزه

اند با طیف وسیعی از مسائل مرتبط شوند. تنوّع، ها توانسته، فمینیستاستید نظریة منسجم بنا نشده

 (. 388ش: 1390، مکارید) «استمشخّصة مطالعات فمینیستی 

رب نیی به های فمینیستی در غرب، جهان عَدر نیمة دوّم قرن بیستم همراه با رشد گرایش   

( نویسندة فلسطینی تحت تأثیر م1941متولد مسائل زنان توجّه خاصی نشان داد؛ سحر خلیفه )

در آثارش  زنان راترین نیازهای های فمینیستی غرب، قلم به دست گرفت و حیاتیجنبش

های زن در جامعة عرب از خالل گفتمان روایی د. هدف این نوشتار بررسی رنجمنعکس کر

 د. شوهی منتهی میاست که به نتایج قابل توجّ مذکراترمانِ 

سـت، نظریـات فوکـو در    هـای نظـری نیـاز ا   گفتمـان بـه بنیـان    جا که برای تحلیل هر از آن   

ــدرت و مقاو   ــط ق ــین رواب ــاب تبی ــوع ب ــن موض ــت در ای ــاز و راه ،م ــو  کارس ــت. فوک گشاس

 واقعیــت را تولیــد ،قــدرتبلکــه  ؛کنــدقــدرت تنهــا ســرکوب و سانســور نمــی»معتقــد اســت کــه 

 و شـناختی کــه  ردکنـد، خـ  هـای حقیقـت را تولیــد مـی   هـا و آئـین  ، قـدرت قلمروهـای ابــژه  کنـد مـی 

ــوانمــی ــه ت ــد بســتگی دارد ب ــن تولی ــه ای ــ(. در 242: 1378فوکــو، « )دســت آورد ب ــان، زب ــن می ان ای
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ــ      ؛نقـش محــوری دارد  ه چـرا کــه معناهـای زبــانی بـه عنــوان ابـیار اصــلی قـدرت مــورد توجّ

توانـد بـه   زبان نقش محـوری در فهـم جوامـع انسـانی و تبیـین رفتـار آدمیـان دارد و مـی        »قرار دارد. 

طی در هـر  واقعیات بیرونی شکل بدهد، فوکـو در پـِی یـافتِن پاسـخ ایـن پرسـش بـود کـه چـه شـرای          

ــةزم ــی  ان ــ  م ــام موج ــد او      خ ــد. از دی ــان روای یاب ــا گفتم ــار و ی ــی از گفت ــة خاص ــود گون ش

(. 54: 1375پایـا،  ) «دهـد ( ایـن سـاختارها را شـکل مـی    1هـای ناخودآگـاه از اندیشـه )اپیسـتمه    صورت

نـد، بـه   کنآن را انتخـاب و تولیـد مـی    ،هنجارهای اجتماعی که صـاحبان قـدرت یعنـی مـردان    

وقتــی زنــان بــه ایــن ســلطه آگــاه شــدند، بــرای دفــاع از هویــت و  نفــع گــروه حــاکم بــود. 

بخشــی از اعتراضـات زنـان بـه عنـوان قشــری      .هـای گونـاگونی برگییدنـد   جایگـاه خـود، راه  

شـده بـر خـود، آگـاه شـدند از مسـیر       هـای تحمیـل  نسبت بـه مشـکالت و رنـج   که از جامعه 

 ادبیات زنانه رقم خورد. 

تی عرب ر خلیفه نیی یکی از نویسندگانی است که از موقعیت و جایگاه زن در جامعة سنّسح   

کند که تنها به سب  هایی را روایت میها و تبعیضرنج ،مذکراتگردان است. در رمان روی

در برابر وظایفی که زن  ،تیدر جامعة سنّشود. تماع تحمیل میججنسیت بر زنان از سوی ا

اش باروری و زایش است و ترین وظیفهمهمکند.  تعریف کرده، باید مطیع رفتارجامعه برایش 

فضا، در این ند.تولیدِ نیروی کار برای حاکمیت هستفرزندانش در خدمت خانواده و نهایتاً 

شود و نتایج تلخی مانند ناامیدی عمیق و انیوا میگرفتههای فرد تا حدود زیادی نادیدهخواسته

 . آوردبه بار می

 

 پژوهشن یادیبن هایپرسش. 1-1
 هاست:این پژوهش در راستای پاسخ به این پرسش

سحر خلیفه چگونه در آثار خویش از نظریات قدرت و مقاومت میشل فوکو تأثیر  -

 استچپذیرفته

 استچ ( سحر خلیفه در این رمان به چه صورت منعکس شدهفمینیستیمدارانة )عقاید زن -

گرای غرب چگونه بیان در برابر جامعة سنت مذکراتهای رمان مقاومتِ شخصیت -

 استچشده
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 پژوهش ة نیشیپ .1-2
ای صورت تاکنون مطالعه« تحلیل فمینیستی آثار سحر خلیفه بنا بر نظریات میشل فوکو»دربارة 

آثار سحر  نقد»د بدیع و نو باشد. در زمینة تواناست و این پژوهش در نوع خود مینگرفته

است های صورت گرفتهتاکنون مطالعات و پژوهش «و بررسی عواق  تبعیض جنسیتیخلیفه 

  :شودترین آنها اشاره میکه به مهم

 دکتری:  رسالة

های . به بررسی ویژگی(1391 ،طرقبه یانمهد) یفهسحر خل یهارمان یسبک هاییژگیو یبررس

 است. زبانی، ساختاری، تصویری، موسیقایی، عناصر داللی و عناصر موضوعی پرداخته

 مقاالت: 

با رویکرد  که این مقاله ؛(1387شیری، و  ییدخواستی) ارزش پدرساالری و خشونت علیه زنان -

خشونت دهد ینشان مشده، های اجتماعی نوشتهبررسی عواق ِ نابرابریِ جنسیتی در حوزه

است  قدرت در خانواده یِتیجنس ةنابرابران عیو توز یپدرساالر یهامحصول ارزش زنان، هیعل

 یپدرساالر یهاخود و ارزش ةاقتدار مردان هیعل یدیکه مردان تهد شودیاعمال م یو زمان

صورت  باشد و درداشته تواندیم ییچه معنا. مقاومت زنانه در برابر این سلطه، کنند احساس

  ر است.چه نتایجی متصوّ وجود مقاومت،

به شیوة تحلیل محتوا به  (،1389 ،عبدی و عباسی) جلوه های پایداری در برخی آثار سحر خلیفه -

 پردازد. می« الصبار و عبادالشمس»بررسی مضامین ادب پایداری در دو رمان 

در دو رمان صبّار و عُبّاد  یفهسحر خل یدگاهو اتحاد از د یدوست یهنو بازتاب م یهنمفهوم م -
 ینبهتر یاتادب از این نظر که ؛به محتوای رمان تأکید دارد (،1390 ،باقرپور و یعسکر) الشمس

 یوغ یربشر در جامعه ز یکه زندگ آن یژهاست؛ به و یجوامع بشر یعوقا یمترس یبرا یلهوس

 . گران باشداشغال

 ی وعبد) رکالفف یگفتمان انتقاد یلتحل یالگوبراساس یفه سحر خل "الصبار"رمان  یررسب -

 و صادز ةعاطف، زبانرکالف. ف یبر اساس الگو گفتمان رمان یانتقاد یلتحل(. 1391ی، عباس

  آید.یشمار مه ب یو یمهم در گفتمان ادبیداری از عناصر پایشة اند
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 (،1393ی و دیگران، پراندوج) یفهدر رمان الصبار سحر خل یداستان یهاگفته یشناسسبد -

شده نوشتهرمان ) ییبازنما هاییوهش یلبه تحل ی،داستان هایاز گفته یضمن ارائة جامعة آمار

 .پردازدی( مم1976

صیادی نژاد و ) ربواسحر خلیفه بر اساس نظریة سیمون دو  "لم نعد جواری لکم"ان منقد ر -

محور از اگییستانسیالیستی بوار، به ارائة نقدی زنانه -با تکیه به نظریة فمینیستی ،(1394 ،مرتضایی

 پردازد.ان مذکور میرم

 

 . روش پژوهش 1-3

را بنا بر  "ةغری واقعیامرأة مذکرات "ان رم تحلیلی، گفتمان زنانة-وصیفیاین مقاله به شیوة ت

 دهد. قرار می بررسینظریات فوکو مورد نقد و 

 

 فی نویسنده و رمان معرّ. 2

 سحر خلیفه . 2-1
م در زمانی که کشورش مملو از مشکالت بود و 1941سحر خلیفه نویسندة فلسطینی در سال 

تحصیالت ابتدایی تا  انگلستان قیمومت فلسطین را در اختیار داشت، دیده به جهان گشود. او

ر رشتة ادبیات انگلیسی در دبیرستان را در عمّان سپری کرد، سپس تحصیالت دانشگاهی را د

کارشناسی  کرانة غربی رود اردن به پایان رساند و با اخذ بورس تحصیلی، "برزیت"دانشگاه 

های زنان در والیت نور  کارولینا و دکترای پژوهش "شبل هل"ارشدش را در دانشگاه 

 (. 236: 1999 زیدان،ایالت متحدة آمریکا گذراند ) "أیوا"دانشگاه 

ای کات جنجـالی بـود؛ ایـن بهانـه    جوانی این نویسندة عرب سرشار از هیجانات و حردوران    

زده وادار سازند؛ ازدواجی که پـس از سـییده   اش او را به ازدواجی سنّتی و شتابتا خانواده شد

(. او پس از 160-165: 2004درای، ) سال حاصلی جی ناکامی در بر نداشت و به جدایی منتهی شد

هـای  هـای اجتمـاعی کـرد و در پـی تـالش     الیتخود را وقف نویسندگی و فعّجدایی، زندگی 

ها بارها به چاپ رسیده و بـه سـییده   ایی به نگارش درآورد که بیشتر آنهای زیبدریغش رمانبی

تـوان پـرداختن بـه موضـوع     است؛ دلیل اصلی ترجمة آثار وی را میزبان زندة دنیا ترجمه شده

 (. 433: 1998، أسطهآزادی زنان عرب دانست )
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 الصبار (،1974) لکم يجوار مل نعد : سحر خلیفه تا کنون یازده رمان نوشته که عبارتند از   
 المیرا (، 1990) باب الساحة(، 1986) غری واقعیةامرأة مذکرات (، 1980) عباد الشمس(، 1976)

 األولحّّب (، 2009) أصل وفصل(، 2004) ربیع حار(، 2002)صورة أیقونه وعهد قدمی  ،(1997)
 (.271: 2007، أبوبشیر(، )2010)

، "سروانتس"، جاییة "أسد بومورافیا"او برندة جوایی ادبی است؛ از جمله: جاییة ادبی    

، جاییة ویژة "صوره أیقونه و عهد قدیم"برای رمان  2006سال  "نجی  محفوظ "جاییة

که به دالیل  "سیمون بوار فرانسوی"و جاییة  " ربیع حار"خوانندگان در فرانسه برای رمان 

(. وی اکنون مدیر 65-80: 1390عسگری و دیگران،سیاسی و میهنی از پذیرش آن امتناع کرد )

های وی، رمان ترین رمانیکی از مهم در نابلس است."مرکی رسیدگی به امور زنان و خانواده"

 است. است که در آن از نظریات فوکو تأثیر پذیرفته "یةغری واقعامرأة مذکرات  "
 

 . خالصة رمان 2 -2

را در زمان حکومت اردنی  عفافرمان، گفتمان روایی است که سرگذشت تلخ دختری به نام 

 کند. ای ثروتمند روایت میدر یکی از شهرهای کرانة باختری در خانواده

ای مجموعـه  3گفتمـان »گویـد:  (مـی م1972) 2 شناسـی دانـش  دیرینـه میشل فوکـو در کتـاب      

هـا تعریــف کــرد  تــوان آن را گــروه بیرگـی از گــیاره مـی »و « هاســتاز جمـالت و یــا گـیاره  

ـ  4بنـدی گفتمـان  ، یـد بـه اصـطال  صـورت    بنـدی که به ید نظام واحد صورت ق دارنـد  تعلّ

 شـوند و هـا بـا هـم مـرتبط مـی     بنـدی گفتمـانی اسـت کـه گـیاره     در درون این حوزة صورت

منــد (. گفتمــان مــتن را از معنــایی هدف126-116: 1390زاده، بــه نقــل از: صــالحی) «یابنــدمعنــا مــی

سـازد. مـتن هویـت معنـایی و محتـوایی خـود را کـه در جهـت هـدف          مند میو منسجم بهره

اسـت، مـدیون گفتمـان اسـت. هـدف سـحر خلیفـه از انتخـاب گفتمـان          ی شـکل گرفتـه  خاصّ

هـایی اسـت کـه بـه یـد زن درجامعـة سـنتی عـرب         ا و تبعـیض هـ رواییِ فمنیستی، بیان رنـج 

شــود. گــیینش و چیــنش تمــام عناصــر و ســاختار رمــان نیــی در جهــت همــین  تحمیــل مــی

 هدف اوست:

باشند. اش مقام واالیی داشتهبود او و خانوادهپدرش بازرس بود، همین مسأله باعث شده

شود: برتری طبقاتی خانوادة میپرداختهبه جایگاهی است که به آن کی متّ ،همه چیی در گفتمان
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پذیر فرزند دختر در عفاف برایش موج  خرسندی نبود؛ در مقابل، جایگاه ضعیف و آسی 

  شد.برابر فرزند پسر از کودکی باعث ناراحتی عفاف می

. بنابراین استمجبور و محصور  ا دخترامّ ،رفتارهای پسر قابل قبول ،تی عربدر جامعة سنّ

زند، عفاف سعی کرد هویت ن دست به مقاومت در برابر قدرتِ مردساالر میشخصیت رما

امّا او در  ،انگیختاش را برمیه این عمل او، مخالفت و انتقاد خانوادهتحمیلی را انکار کند، البتّ

 کرد. برابر همة آنها، مخالفت و سرکشی می

بلکه در مقابل تبعیض  ؛شدصه نمیتنها در برابر تبعیض جنسیتی خال عفافمقاومتِ 

با  ،رغم مخالفت مادرششد و علیهای فقیرش دوست میشاگردیایستاد: با همقاتی نیی میطب

آشنا شد که مخالف اشغال بود و  نوالشغال کشور، با دختری به نام کرد. بعد از اِآنها بازی می

ثه با دوستش در از طریق مباح عفافکرد. عقاید برای گسترش عقیدة سوسیالیستی تبلیغ می

شود: عفاف معتقد بود مهمترین مسأله، تالش برای آزادسازی زن از ظلمِ مرد و رمان روایت می

وطن از یوغ اشغالگران معتقد بود باید بیش از هر چییی برای آزادی  نوالا جامعه است، امّ

 کردند. می وگوگفتد. آنها همیشه با هم فعّالیّت کر

ای دید که ید پسر جوان برای او نوشته و از عشقش نسبت به نامه ،عفافپدر در دفتر 

است. خانواده با این عشق مخالفت کرد. او را به اجبار به عقد ید تاجر ثروتمند در گفته عفاف

شوهری که خانواده  آورند. او در غربت تنها بود.در فارس یکی از کشورهای حاشیة خلیج

انتخاب کرد، نتوانست محبّت او را برانگیید و باز هم عفاف راه مقاومت را در برابر  یشبرا

به همین  ؛مادرشدن در پیش گرفت؛ دوست نداشت که برای همسرش فرزندی به دنیا آورد

حجود الینفع معها  امرأةفأان »وی شد « نازایی همیشگی»کرد و منجر به « سقط جنین»اقدام به  ،دلیل

  (.47-46: 1986خلیفه، « )عقمی أّن  كذل، واألبلغ من نةوجمنو  ةوعنید ةاإلنسانیه. أان لئمیاللنی وال 

با درخواست طالز  ،امیدی به زندگی نداشت، شوهرش نیی به خاطر انتقام از او عفاف

که توانست شوهر را راضی کند برای دیدار نتیجه بود تا اینبی شهایموافقت نکرد. همة تالش

سفر به کشورهای چون شوهرش  ؛به این سفر رفتاش به وطن بازگردد، امّا او تنها خانواده

 داد. اروپایی را ترجیح می

 نوالکرد روبرو شد، که در ید باند کار می نوال اشدر عمّان با دوست دوران نوجوانی

ا امّ ود،بصحبت او هم های سیاسی باالیّتیاها و فعّمردی را دوست داشت و دربارة عشق، رؤ

 بود. ترجیح داده نوالآن مرد ازدوای با دختر عمویش را به ازدوای با 



 1399زمستان ، 57شماره  ، فصلنامهمجلة علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

148 

بود، نیی دیدار کرد. ها پیش برایش نوشتهشقانه را سالان با جوانی که آن نامة عادر عمّ عفاف

که سب   شتندنپسندیدند و او را به ازدوای با مرد تاجر وادا عفافهمان جوانی که خانوادة 

خواست با انتخاب مسیر مردهای دیگر فرقی ندارد؛ می باشد. عفاف فهمید که او اش بختیتیره

ا باز هم در برابر نگرش مردساالر شکست امّ ،عاشقی از اجبار و سلطة همسرش نجات یابد

چنان  خواست و اصرار داشت همرا فقط به عنوان ید معشوقه می عفاف ،عاشق خورد: آن مردِ

او را ترک کرد و سفرش را برای  بشدت سرخورده شده، عفافکند. با زن و فرزندانش زندگی 

گیر و پریشان دید او را غافل ،امّا آن چه که در میهنواده در کرانة باختری ادامه داد، رسیدن به خان

 یالذکر ء سوی يال ش يو أمّ »خانة آنها خالی بود و مادرش بعد از وفات پدر تنها و رنجور:  کرد،
(. برادرانش هر کدام به کارهای 124: همان« )ذهب اجلمیع وبقیت مثل السیف فردا  ؟ لة... والعائ

افراد بسیاری را  ،حاکم شده کشورخود مشغول بودند، شرایط ناگواری که در سایة اشغال بر 

 که از وطنشان هجرت کنند.  یا این ود یا این حقیقت تلخ را بپذیرندبمجبور کرده

داد، گویــا در خانــه و بــین ر مــیدیــد او را آزادر وطــنش مــی عفــافهمــة چییهــایی کــه    

شهریانش غریبه بود و هیچ هویتی نداشت، حتّی او در عکس خانوادگی که بـر روی دیـوار   هم

و نـه   هانه حرف نه افکار و عقاید، ؛بود وضع جامعه تغییر نکرده ،شد. با این حالنمیبود، دیده

احملافظددة فیهدا ا ددب؟ یسدّمونه العشدد   مددیتي»بــود. نمانــدهای بــرای او دیگــر، چــاره هــیچ چیــیِ
دددد   وتددددذکرت، عشددددیقة وعشددددی ر وقرفددددت   سدددد رت   انسددددل ت  جتددددويوالعشددددیقة والعشددددی . ج 

أتأملده قععدة قععدة  وع ددت للدب بیدي»سرانجام تصـمیم سـخت را گرفـت     .(135: همان)« وحلقدت
أو  سدوا  مکاندا  وتدویي كلدالأم الددنیا وليّ  يل اختارتده يالذوزاویة زاویة وق لت لّن هذا املکان هو 

سرســپردگی زن در برابــر »(. 47: همــان« ): أال مکدان للمددرأة لاّل بیتهدداي. ولّن ا قیقددة مددا یلددیدوویي

 ا نتوانست.  امّ ،کوشید از آن رها شودمی عفافهمان جایگاهی بود که  «مردزورگوییِ 
 بر فمینیسم  تأثیر اندیشة فوکو. 3

گذار بر فمینیسم معاصر به شمار آورد. جنبش فمینیسم توان یکی از فیلسوفان تأثیرمی فوکو را

توان از آموزد که میو فوکو هر دو بر عملکردهای عمیق قدرت تأکید دارند. فوکو به ما می

ان فرهنگ، های پنهها و قال جست. فوکو زیر مجموعه ها دوریساحتی با پدیدهبرخورد تد

 ضیمران: با تلخیص،کند )که ناگفته یا نااندیشیده باقی مانده، مطر  می و حقیقت رادانش، قدرت 

1378 :199-198 .) 



 پور، راضیه سادات میرصفینوشین بهرامی سحر خلیفه ... «ةمرأة غیر واقعیامذکرات »بررسی رمان 
 

149 

توان زنان را در موقعیت برابر با مردان قرار ها این است: چگونه میپرسش اساسی فمنیست

 دادچ

دو رویکرد در خصوم فمنیسم قابل توجه هستند: یکی نقد پساساختارگرایانه و دیگری 

 جریان پسامدرن. 

اساسـًا مقاومـت زنـان در مقابـل جامعـة سـرکوبگر را نـه         ،اندیشمندان جریـان پسـامدرن       

ی تحـت انقیـاد در   هـا خواهـان مشـارکت سـوژه    ،داننـد، در عـو   ممکن و نه ثمربخش مـی 

آمیـی غالـ  هسـتند تـا مـرر زودرس ایـن سـلطه را در فراینـد تـاریخ          مساخت حقیقت تـوهّ 

ــینند ) (. در مقابـــل، جریـــان پساســـاختارگرایی Baudriard, 1988: 185بـــه نظـــاره بنشـ

( مردسـاالر نشـین بـه ویـژه زنـان در مقابـل گفتمـان غالـ  )       خواستار مقاومـت عناصـرِ حاشـیه   

 (. Foucault, 1990: 95زیرا هر جا قدرت هست، مقاومت نیی هست ) ؛است

ه به قدرت و چگونگی کارکرد آن در نقد پساساختارگرایانة به اواخر قرن نوزده میالدی توجّ   

و از دید استروس در های دوگانه که در کانون فرهنگ غربی )رسد. پساساختارگرایی از تقابلمی

و « دانش»بلی در باب کند و از رفتارهای تقا( قرار دارد، ساختارشکنی میهاکانون همة فرهنگ

(. فوکو در باب قدرت بسیار سخن 7: 1382سجودی، دارد )پرده برمی« قدرت»غص  نامشروع 

دغدغة بنیادین او  ،اشاره کرده« سوژه و قدرت» طور که در مقالةهمان اامّ ،استگفته

 تواننمی را آن کذب و هایی که صدزگیاره) 6(. مسألة سوبژکتیو408: 1389فوکو، است )5«سوژه»

( در حکم 135: 1392کرد. ر.ک به: سرل،  تعیین گفتگو طرفینِ هایگرایش و احساسات از مستقل

ترین زیربنای اندیشة فوکو و اموری چون قدرت، حقیقت، عقالنیت، و غیره از زمرة مهم

 آید. روبناهای بحث وی به شمار می

( انجام دهد. مرکیزداییِ سوژه« )زداییسوژه»فوکو بر آن است که تحلیل سوژه را بر اساس     

را در رابطه با « سوژه»گیری نخست به دنبال این است که چگونگی شکل ،در تمام کارهایش

 برای جلوگیری از اطالة کالم، ،سه محور حقیقت، قدرت و خود توضیح دهد. در این نوشتار

 شود. میه بحث سوژه در حوزة قدرت پرداختهفقط ب

در میـان آنهـا در حـال نوسـان و     « سـوژه »دارای دو قط  هسـتند کـه   « مقاومت»و « قدرت»   

 ؛وجود ندارد و ممکـن نیسـت  « مقاومت»بدون « قدرت»روابط  ،شدن است. از نظر فوکوساخته

دهد. مرزهای این قدرت را شکل می« مقاومت»ا امّ ،پردازدها میبه مدیریتِ امکان« قدرت»زیرا 

(. فوکو 52-48: 1395پارسانیا و یوسفی، است )« مقاومت»انونیِ تحلیل فوکو از نقطة ک« زداییسوژه»
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را محصــولِ گفتمــان و نســبتِ « ســوژه»، «تبارشناســی ســوژة مــدرن»گــذار بــه عنــوان بنیــان

در واژة سوژه دو نوع معنا موجود دارد؛ ید: سوژة پیروِ دیگـری کـه   »داند. معرفت می_دانستن

گیرد، دو: سوژة مقید به هویتِ خویش از طریق آگاهی یـا  کل میاز طریق کنترل و وابستگی ش

 (. 414: 1389فوکو، « )شناخت از خود

ــه در رمــان     شخصــیت چگــونگی مقاومــت عفــاف، )« غددری واقعیددةامددرأة مددذکرات »ســحر خلیف

ــان  ــلیِ رم ــی اص ــان م ــرل  ( را نش ــة کنت ــر جامع ــه در براب ــد ک ــی ده ــده م ــژة کنن ــد از اب  7خواه

ــ جنســی « هویــتِ خویشــتن»د بــه بــودن رهــا شــود و از ســوژة تــابعِ دیگــری بــه ســوژة مقیّ

شــود و در افــق مــیدانســتن ســاخته_برســد. از نگــاه فوکــو ســوژه در بطــن روابــط قــدرت 

 (. 49-48: 1395پارسانیا و یوسفی: ) یابدروابط آنها معنا می

یکی از جوامع ن در فلسطین )به عنوان نمونة شخصیت زعفافسحر خلیفه با روایت زندگی    

های هایی است که هنجارها و ارزشکند که هویتِ زنان بر ساختة سنت( بیان میسنتی شرز

گفتمان : »سدینویم (م1972) دانش یشناسنهیریدفوکو در کتاب  زند.جامعه برای آنان رقم می

 فیها تعراز گیاره یآن را گروه بیرگ توانیم»و  «ستا ییمعنا یهاگیاره ایاز جمالت و  یامجموعه

 نیق دارند در درون اگفتمان تعلّ یبندبه اصطال  صورت دی ،یبندنظام واحد صورت دیکرد که به 

)به نقل از:  «ابندییو معنا م شوندیها با هم مرتبط ماست که گیاره یفتمانگ یبندحوزة صورت

. متن سازدیمند ممند و منسجم بهرههدف ییاز معنا. گفتمان متن را (126-116: 1390 زاده،یصالح

گفتمان  ونی، مدشکل گرفته یخود را که در جهت هدف خاصّ «ییو محتوا ییمعنا تیهو»

است  ییهاضیها و تبعرنج انیب ،یستیفمن ییِاز انتخاب گفتمان روا فهیاست. هدف سحر خل

تمام عناصر و ساختار  نشیو چ نشی. گیشودیم لیعرب تحم یتزن درجامعة سنّ دیکه به 

  .ستا هدف او نیدر جهت هم ییرمان ن

در  پذیریسلطهو  جنسیتاز دید فوکو،  مقاومتبه تبیین فوکو  یهادگاهیادامه به کمد د در   

 شود. میرمان مورد نظر، پرداخته

 

 مقاومت. 1 -3
پذیرد سلطة پدر و همسر را نمی گییند؛راه مقاومت را برمی شده،عفاف در برابر هویت تحمیل

برند، قضیة انتساب است. ای که عفاف و تمام زنان عرب از آن رنج میشود. مسألهو تسلیم نمی

بلکه برای  آورند؛در جامعة مردساالر عرب، زن را به عنوان ید شخصیّت مستقل به شمار نمی
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کنند. نویسنده اعترا  خود ه مییا مادرِ فالن شخص استفاد های دختر، همسرفی او از واژهمعرّ

، وحنی یغضب املفتشبتة ایا  یتادیيی فحنی یس ر الزوج  »دهد: را به این باور نادرست نشان می
 (. 5: 1986خلیفه، )« التاجرامرأة یا  یتادیيالوالد 

شد بـا لقـ    کرد و هنگامی که پدر عصبانی میصدایم می« دخترِ بازرس»تمسخر  همسر به

 «. زنِ تاجر»

ما  لاّل  يم  أمر  كأملال  وصرت  »شد هویت زن بر اساس نسبت او با مردان تعریف می
ه مرفّ ی به عنوان ید دختر از طبقة(؛ حت7ّهمان: « )وامرهم أ  اّل مرهم ل  م  أ   كأمل ، والخیتارونه يل

فقال الوالد: هذ  »شد: میی اش از سوی پدر ناهنجار تلقّهای کودکانهپردازیرفتارها و خیال
 (. 7: همان« )البت هوائیة

به نقش زنان در  ،دوست دوران نوجوانی عفاف ،نویسنده از طریق شخصیّت سیاسی نوال

دوش مردان در دختران مبارز که دوشا ،پردازد. در جامعة فلسطینیمسائل سیاسی و مقاومت می

پسندیده  ،فرهنگ جامعه ن رفتار درا ایامّ ،شودکنند، یافت میجنگ و مقاومت شرکت می

 نیست: 

تدور مع الشبان وتقوم مبا الیرضب اهلل وشرع ابتته ّن ل   رجل له ابتة متعلمة جریئة، قالوا له یوما  »
کرده و شجاعی داشت. ترجمه: مردی دختر تحصیل(. 137: همان« )التاس... العیلة وشرف البتتر

کند ... فهمید که دخترش با جوانان بم  مبارز همکاری میروزی به او گفتند که دخترت با جوانان 

 ولی خانواده و شرافت دختر!. ،سازد. مرد احساس کرد که دخترش قهرمان استمی

گیرد و بعد از شهادت شوهر مبارزش مردم را نادیده می سخنانهمچنین نمونة آن زنی که    

أخذت  .الوسیم. صرخة طویلة شّقت السماءجار نا استشهد و »شود: کند، نیی دیده میازدوای می
انتقلوا م  لذا تتتف شعرها وتضرب رأسها وصدرها ... هي جارتتا اجلمیلة و للب أختلس التظر 

 (143 همان:) «علیها، علب اجلارةانقلب ا ي بعد أن ا ي 

زیبارو های پنهانی به این خانم ترجمه: همسایة ما شهید شد. شیون همسرش آسمان را شکافت. نگاه

بود. اشکی از چشمانش زد. دوست کوچکم پشت مادرش ایستادهشروع شد، او بر سر و سینةخود می

ای زرد رنگ به مادرش نگریست. از حالت مبهوت او بیشتر از ریخت. با دهانی باز و چهرهفرو نمی

کرد. ید روز شیون و فغان مادرش ترسیدم. مدّت مدیدی در این حالت بود و دیگر در کوچه بازی نمی
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ولی جواب نداد. مادرش که ازدوای کرد به خاطر  ،دار دیدم. صدایش زدمهای وصلهاو را در راه با لباس

 ها از محلة ما رفتند. رفتار همسایه

د سرزنش ه، رهاشدن از قضاوت مردم بود که او را به خاطر ازدوای مجدّدلیل رفتن زن از محلّ   

(. زنان طبق همان 143: همان« ): تتزوج؟أميشهقت »جامعه است:  کردند؛ مادر عفاف از همانمی

تقول فاجرة ودایرة، لحدامها مسعت »کردند: زدن به زن خودداری نمیقضاوت نابجا، از اتهام
أحسست »بیند: می (. عفاف حسادت را در این رفتارها143: همان« )وأحسست هبول شدید ونفور

بودن دشوار و دردناک است، سرنوشتش ای زن(. در چنین جامعه143: همان« )مجاهلا سّر اللعتةأّن 

 کوشد. خورد؛ پس برای رهاشدن از این وضعیت میبه خواست دیگران رقم می

هایی، از رهگذر چه در قال  چه شکل« قدرت»به عقیدة فوکو نکتة مهم این است که بدانیم    

یابد و آنها ترین رفتارها دست میو فردی ترینهایی به ظریفمجراهایی و از طریق چه گفتمان

(. انتخابِ همسر و مادرشدن برای زن، در حریم 19: 1390فوکو، آورد )را به کنترل درمی

زن ابژة جنسی است « اقتصادگراییِ قدرت»ا در انگارة امّ ،گیردرفتارهای خصوصی او جای می

تا این  دهدبه او امکان رشد می «یدسوژة مق»شده تا مرحلة برای انجامِ وظایف تعریف جامعهو 

شده برای و اگر زن از وظایف تحمیل قرار بگیرد« نیروی کار»سوژه در جهت تداوم و بازتولیدِ 

از سوی جامعه محکوم به سرکوب  د، یا در برابر سلطة مردان مقاومت کند،تولیدِ نسل سرباززن

 خواهد بود. 

برابر استیالی همسر راه مقاومت را در پیش عفاف از زندگی با همسرش راضی نیست، در    

کند که باعث نازایی همیشگی او جنینش را سقط می ،گیرد و به رغم خواست همسرمی

ا همین نازایی از نگاه مادرش، زنان و مردان جامعه برای عفاف عی  و نقص امّ ،شودمی

 آید.اجتماعی )نه فردی( به شمار می

شود این نقصِ جسمی به ید عملِ دیگران است و سب  میحکومتِ عمل، روی « قدرت»   

وأنا سیکون أمي ه  صدیقات هوالء و هي مدیتي  كتل»مشکلِ اجتماعی برای عفاف بدل شود 
م ومریاث موعودألّي یتزوجتب رجل  ل نفس املصری ... يل  ی ( حت144ّ: 1986خلیفه، « )بال رح 

چون امیدی ندارد دوباره با مرد دیگری بتواند زندگی  ؛دهدامکان متارکه را از دست می

البته همسرش برای انتقام از عفاف به خاطر سقط جنین، او را طالز  ؛مشترک داشته باشد

ت، رنج تنهایی را بپذیرد. عفاف در برابر هویتی دهد تا در همین فضای محبوس بدون محبّنمی
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بلکه  ؛نتیجة این مقاومت، پیروزی او نیستا امّ ،کند سرکش استکه جامعه به او تحمیل می

تواند ه بخشی از ناراحتی عفاف میآورد. البتّناامیدی و افسردگی روحی برایش به دنبال می

ای آزاد زندگی چون اگر در جامعه ؛ناشی از آسیبی باشد که برای سقط جنین بدان دچار شد

نه به اجبار از موهبت طبیعی مادری ) ،و بعد از متارکه توانست جنینش را نگه داردکرد، میمی

 ( برخوردار باشد.جامعه

 

 جنسیت . 2 -3
 «تیجنسـ  خیتـار » ایـ  «تهیسکسـوال  خیتـار »نام به یجلدسه کتاب با ،تیجنس ةحوز در را فوکو

 مراقبـت »و  «هـا کاربردلـذت »، «دانسـتن  بـه  اراده» نیعنـاو  تحـت  کـه ی جلـد سـه  ؛شناسندیم
 در قدرت با دانـش را  رابطة است. فوکو،درآمده نگارش هب 1984تا  میالدی1976ازسال «ازخود

 .است تیجنس مفهوم آنها ازی ککه ی کردهمباحث گوناگون بررسی 

 نهـن  سـاخت  در فقـط  و فقط دینبا را معنا که باوردارد شناس()زبان راستراوسیتأث تحت او   

 شـکل  آمـده،  رونیـ بی فرهنگـ ی و گفتمـان ی سـاختارها  دل از معناهـا  بلکـه  ؛کـرد  وجوجست

 عناصر ازی کی فوکو، باور در .روندیم نشوند و ازبییم ددهند، بازتولییم رحالتییتغ رند،یگیم

هـای  عرصـه  بـر  کـه  هسـتند  جامعـه  در قـدرت  ،عواملِییمعنا_ی زبان ساختار نیا دهندةشکل

 . (55-53: 1375با تلخیص، پایا، ) اندانداخته چنگ یین دانش مختلف

شناسـد و در رمـان   سحر خلیفه هویت فرهنگـی زن در جامعـة مردسـاالر را بـه خـوبی مـی         

پردازد کـه چگونـه فرزنـد دختـر از     از طریق روایتِ داستانی به آن می ةغدری واقعیدامرأة مذکرات 

شده از سوی جامعـه  سالی و تا پایان عمر باید شخصیت و هویت تحمیلکودکی تا جوانی، میان

هویتی که زن را به عنوان جنس دوم و در خدمت قدرت مردانه و برای تولیـد نسـل   را بپذیرد؛ 

دّس »کنـد:  خواهد و هر نوع سرکشی را سـرکوب مـی  ( مینیروی کار) مسدبقا  وأصدال  أّّندا مّتهمدة ُت 
(. عفاف از کودکی احساساسات قوی در برخـورد بـا   40: 1986خلیفه، « )النتمائها للجدتس العداجز

 ها هستند: ها و اشیا برایش مانند انسانرد. پدیدهدنیای اطراف دا

ـ  ،گوید و روزها با سیب ، بشقاب، جام و غیـره ها با ماه و ستارگان سخن میدخترک ش     ا امّ

 ،بخشـند بـودن مـی  خاطر کودکهنجار نیست، ابتدا او را بههمین نوع برخورد از سوی جامعه به

سالی عفـاف  که زمان بیرر پندارند؛ در حالیجنونش میا دیگران به رفتارش بدبین هستند و امّ
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هـا را  هاسـت کـه جـای خـالی انسـان     تنها پناهش همین احساسات قوی نسبت به اشیا و پدیده

یـاپردازی کنـد، همسـرش را خـانواده و     ، دختـر اجـازه نـدارد رؤ   کند. با این حالبرایش پر می

 عددت ضدعیفة، عداجزة، وأيّ  وأيّ »باشـد:  کنند و او فقـط بایـد مطیـع    دیگران برایش انتخاب می
 (. 42همان: « )، انتماء املسرّی، حدود األسریأطب  سر انتمائي

دهــد کــه قــدرتِ حــاکم بــر ، بــه مخاطــ  نشــان مــیتــاریخ سکســوالیتهفوکــو در کتــاب    

جـای ِکـرة خـاکی چگونـه بـا بـازی بـا مفـاهیم وابسـته یـا مـرتبط بـا جنسـیت، روابـط               جای

کنتـرل کـرده و ماننـد خمیـر در      را بـه بـازی گرفتـه،   ( با هم یـا بـا دیگـر مفـاهیم    آدمی در جامعه )

ــی  ــکل م ــود ش ــتان خ ــددس ــاور دارد  .ده ــران ب ــاتلر و دیگ ــد ب ــون   او مانن ــومی چ ــه مفه ک

دهـی بـه نظـام جنسـیِ اجتمـاعی میــان      راسـتای شـکل   ای درچیـیی جـی برسـاخته    جنسـیت، 

ــد آدمیــان نبــوده و نیســت و ایــن مفهــوم در ســاختار  ــه در و رتِق  جامعــه طبقــات هــایالی

 و تولیـدکردن  کـردن، اداره روش یعنـی  جنسـیت  فوکـو،  دیـدگاه  از. گیـرد مـی  شـکل  که است

 جنســیت. جامعــه در مــاناجتمــاعی مناســبات و هایمــانکــنش هایمــان،بــدن بــر مــا نظــارت

ــةدرون ــلط مای ــرم مس ــی و اه ــرای فرهنگ ــه ب ــادب ــامِ درآوردن انقی ــدنظ ــردی من  و پیکرِف

 (.114: 1381 برنی،) ستا اجتماعی

 بــرایش کــه باشــد وظــایفی خــدمت بایــد در همیشــه دوم، جــنس عنــوانِ بــه زن    

بلکــه تبــدیل بــه زن  ؛آیــدگفــت: فــرد، زن بــه دنیــا نمــیســیمون دوبــوار مــی». اســتشــدهتعیــین

 واکتشددفت أي»گویــای ایــن نکتــه اســت:  عفــاف(. ســخن Abrams, 1993: 234« )شــودمــی
« مدددددد  مّوفددددددارم تصددددددبیتت وصددددددرت مددددددا بددددددنی البیتددددددنی خلددددددوي ، لکدددددديبنتتتتتت مّشوشددددددة اهلویددددددة، فأنددددددا 

اسـت کـه خـودش تـأثیر چنـدانی نـدارد       تعریـف شـده   زنبـرای   این هویت .(6: 1986خلیفه، )

کـه اگـر    زنـد مقاومـت کنـد   یا باید بپذیرد یا در برابر آن هویتی کـه جامعـه بـرایش رقـم مـی     

نشـین  شـود و سـکوت ناشـی از ناامیـدی هم    مـی چنـین زنـانی دریـغ     از شـادی  مقاومت کند،

ــت:  و ال أضددددددحأ، بددددددل أضددددددل صددددددامتة أتأملدددددده بعیتددددددنی مفتددددددوحتنی کعیتددددددب األشددددددبا  »آنهاســــ
 (. 59 همان:« )فیتعتتب باللوم و یلوم نفسه إلبقائه علب طوال

محکوم به پذیرش ، از آرزوها و رویاهایش جدا شود صرفِ جنسیتبه وقتی انسان    

فما الفائدة »آید: به سراغش می «پوچی»ها خواهد شد، در چنین شرایطی احساس خواستهنا
(. با نگاه به روی جلد 59: همان« )علب االطالقامرأة ، بل لست مرأةانصف  أيّ ي یکف؟ أال مي
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شود: تصویر زنی تنها که به عنوان شخصیت اصلی رمان تداعی می عفافکتاب همین حالت 

امّا سر زن ترکیبی از سر حیوان و انسان  شده،های خام پوشیدهبا نقش و نگارلباس فلسطینی 

-است. شاید ترسیم چنین تصویری دلیلی است بر این که به دنبال هویّت گمشدة خویش می

 در این راه توفیق ندارد.  اامّ شود،

محتاطانه از ای به گونه " واقعیة ریغ امرأة مذکرات"سحر خلیفه در انتخاب عنوان رمان    

کرده و با افیودن توصیف غیرِ واقعی، اثرش را از  گیریجامعة مردساالر پیش واکنش خشنِ

خواسته است. شاید نویسنده با همین انتخاب، میجای رایج مصون نگاه داشتهههای نابقضاوت

خاب عنوانِ ی نویسندة زن، در انتای، از خفقان حاکم بر زندگی زنان پرده بردارد که حتّبه گونه

 اثرش، آزاد نیست. 

بودگی و بودن رها شود و به سوژة زنخواست از ابژة جنسیبه عنوان ید زن می عفاف

هویت مستقل خود را بیابد،  خواستچون می ؛در فرهنگ مردساالر راضی نبود «وابسته هویتِ»

، حقّ جامعه ا قدرتِ نهادهایامّ ،یاهایش را دنبال کند، عشق برایش مهد خوشبختی باشدرؤ

ای ، نهادِ خانواده برای او همسر انتخاب کرد، همسر برای او خانهانتخاب را از او گرفت

ساخت خالی از عشق که او را به انقیاد واداشت. در خاری از نهاد خانواده نیی، نهادهای 

ای نهادی براصالً  ،ند یا در واقعقائل نبود شایستهجایگاهی  عفافاجتماعی برای زنی مانند 

را برای جداشدن از  عفافنه توان همراهی با  نوالحمایت از زن وجود نداشت. دوستش 

مند ق بود. مردی که در جوانی به عفاف عالقههمسر داشت و نه خود در زندگی مشترکش موفّ

بود و اکنون محبت اصیل عفاف برایش ارزشی نداشت. او را در بود با زن دیگری ازدوای کرده

را  «ایهویت وابسته و حاشیه»خواست که بازهم و لذت به عنوان معشوقکی می کشیسایة بهره

 کرد. به عفاف تحمیل می

 

 پذیری سلطه. 3 -3
عربی مبارزه  مردساالرِ ةهای موجود در جامعیبا تمام ناهنجار امیدوار بودقبل از ازدوای  عفاف

أنا ا مّ أ» اش متفاوت است:زنان جامعههای کرد که با زندگیر میتصوّ ایزندگی شدر خیال، کند
بلعف. یتع   یتادیيوعیتان متفهمان و  ئهادفأحلم بقصص أخری ... أحلم برجل له صوت 

 (.17همان:« )بتربة ألیفة ال أثر فیها للتسلط أو السلعة امسي
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که با بینم ای فهیم در رؤیا می... مردی را با صدای آرام و چهره سرنوشت من متفاوت استترجمه: 

امّا ، نیست آورد. اثری از تسلّط و سلطه در لحن اوزند و اسمم را صمیمانه به زبان مینرمی صدایم می

 ازدوایِکه نتیجة د وشمیپرتاب دنیایی مملو از تنهایی، نگرانی و شکست  بهبعد از ازدوای 

سنگینی ، ستاجتماع او آرزوها و هنجارهایبین  و آگاهی عمیق او نسبت به تناقضِ قناموفّ

های او برای تغییر قادر به هماهنگی با آن نیست و تالش کهکشد این مسئولیت را به دوش می

جحود الیتفع معها اللنی وال اإلنسانیه وأنا لئیمة وعتیدة امرأة فأنا »نتیجه است: وضعیت بی
این است که عفاف و یاس دلیل شکست (. 47: 1986خلیفه، « )عقیم أيّ  كذلوجمتونة واألبلغ م  

 ، قدرتِ کافی ندارد. خواهدکه او را مطیع می جامعهدسته از هنجارهای آنیارویی با برای رؤ

های اجتماع از کودکی تا با واقعیت عفاف هایخواسته تضاد و تناقضِدر چنین فضایی،    

اعتناست و عشق بی ةیابد. مردی که نسبت به واژق افیایش میناموفّ دوران بعد از ازدوایِ

بعد از سقط  ،های تفاهمدو، راهفهمد، بین آنبرحس  شغلش فقط زبان ارقام و اعداد را می

رمبا الرجل أقل دناءة واملرأة أقل » :استبه عقیدة همسرش منقطع گردیده، عفافجنین و نازایی 
ملکیة مشرتکة، والد أو الدار أو حالما  وأکثر واقعیة، رمبا کانت بیتهم مشاریع مشرتکة مثل األأ

رش داشتن عشق برای همسران اولویت (. از نگاه شوه113: همان« )ضلفأرمبا کانت ا االت 

 ،مشترک و خانه و غیره دلخوش باشند های دیگر مانند فرزند، ثروتِشود به داشتهندارد و می

همچنان در  ،کندت را پر نمیبه هیچ وجه جای عشق و محب عفافا این مشترکات برای امّ

دودة قلبت انشرنفة. ومع الوقت  يالداخل دودة قّز  يوأنا »کند: تنهایی و غربت زندگی می
 (. 44همان: )« لالّ ممارسة الزحفء يشتقوی علب  حقیقیة. دودة ال

شود. بر انجام چییی قادر تبدیل می واقعیمناس  به کرم  در زمانِ وترجمه: کرم ابریشم در پیله است 

  خییدن. مگر تمرینِنیست 

آنچه دهد که تر نشان میرا روشن)زن(  عفافاین تمثیل، نگاه نویسنده به موقعیت    

در حقوز طبیعی از محروم که او را « است و سلطه اجبارپیلة خییدنِ زن در »ناخوشایند است 

 . استهایی که آفرینش به زن و مرد دادهداشته، نه ویژگیپیله نگه انحصارِ

اثر است. در  (Aouto Biografy) شتنوة خودنامپایان داستان نیی مناس  با ساختار زندگی   

اش به نتیجه دهد که هدف و انگییهای قرار میپایانی داستان را نقطه گاهِواقع نویسنده تکیه

های مبارزاتی او تالش شکستشود و با برسد. با خاطراتی از درون کودکی عفاف آغاز می
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 برای رسیدن بهرسد که قهرمان داستان رمان در جایی به اتمام می ،یابد. در واقعخاتمه می

این نوع  های زنده در پیش است.، گویی هنوز واقعیتهمچنان امیدوار استهدف نهایی 

تواند نشانة امیدواری نویسنده برای به ثمررسیدن تالش در جهت کس  جایگاه بندی میپایان

 حقیقی زنان باشد. 

آزادی زنان از قید و بندهای »دهد که خلیفه در اثرش نشان میسحر هاست و آزادی حق انسان   

رانه و آزادی سرزمینش از اشغال باید توأمان صورت بگیرد و بین این دو ارتباطی ناگسستنی است متحجّ

شخصیت و (. تا وقتی : پیشگفتار1387توسلی، « )زمان تالش کردق هر دو هدف همکه باید برای تحقّ

شود، امید به آزادی ال خانواده و جامعه نادیده انگاشتهفعّ های زن به عنوان عضوِخواسته

وطن وقتی آزاد خواهد شد که رسد. نیافتنی به نظر میفلسطین از اشغال بیگانگان دور و دست

ز آزادی فلسطین با رهاشدن زن فلسطینی اشود. ها به رسمیت شناختههمة انسان انسانی حقّ

 دارد. عمیق پیوند  اجتماعی قید و بندها و باورهای نادرست

 

 گیرینتیجه. 4

فوکو در باب از نظریات  "غری واقعیةامرأة مذکرات "سحر خلیفه در پرداخت گفتمان رمان 

است؛ از دید تأثیر پذیرفته «پذیریسوژه، مقاومت، جنسیت و سلطه» و در رابطه با «قدرت»

دهی به نظام جنسی ای در راستای شکلچییی جی برساخته« جنسیت»فوکو مفهومی چون 

های طبقات و در الیه« قدرت»ِاجتماعی میان آدمیان نبوده و نیست و این مفهوم در ساختارِ 

 در ؛حکومتِ عمل، روی عملِ دیگران است« قدرت»گیرد، پس جامعه است که شکل می

طریق بر رفتار و ، اختیار عمل دارند و از این هنجارهای اجتماعیریق از ط تی مردانجامعة سنّ

ابژة »نمونة زنی است که برای رهاشدن از  عفافکنند. شان را حفظ میزندگی زنان سلطة

 «سوژه مقاومتِ»او از نوع « مقاومت»کند. در برابر سلطة جامعة مردساالر مقاومت می« جنسی

هویت مقید به خویشتن »کوشد است که جامعه از او انتظار دارد و می «هویتِ مطیع»ر در براب

اش در پیروی از دستورات کس  کند. در جامعة عرب، طبق سنت زن وظیفه« را بنا بر آگاهی

خواهد نا حدی که خود را از موهبت شود. او این سرنوشت را نمیپدر و همسر خالصه می

 اش را از زندگی با همسر اجباری نشان دهد. کند تا نارضایتیمیطبیعی مادرشدن، محروم 
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نویسنده در این رّمان دیدگاه جامعه سنّتی را نسبت به جایگاه زن، رفتارها و مشکالت     

گذارد. نمایش فضای به نمایش می عفافها و سخنان درونی و بیرونی در قال  کنش

ای کند وقتی بخش عمدهآلود و محصور زندگی زنان فلسطینی، به مخاط  یادآوری میمحنت

از حقوز انسانی خود محروم باشند، تالش برای « جنسیت»از اعضای ید جامعه به صِرفِ 

و و رهایی زن از کاری دشوار است. او باور دارد آزادی فلسطین  ،آزادی وطن از اشغال بیگانه

آید. باورهای نادرست اجتماعی هر دو ضروری است و یکی بدون دیگری به دست نمی

ای است ا پایانِ رمان، به گونهامّ ،در این راه توفیقی ندارد ،عفافیعنی  ،هرچند شخصیت اصلی

ار و های نادرست، دشوگرا امید به تغییر و بهبود دیدگاهتیابد در جوامع سنّکه مخاط  درمی

 . ا ناممکن نیستدور از دسترس، امّ
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 منابع. 5

 منابع عربی

 الجامعة مجلة. «روایة "باب الساحة" لسحر خلیفة بمجالیات املکان ف» ،(م٢٠٠٧) ي، بسددام علبشددری بوأ  -
  .٢٨٥-٢٦٧صص  ،2العدد  ،15اجمللد ؛ غز  فلسعنی. األقصب جامعة ،نستتانیة"اإل"سلسلة الدراسات ستتالمیة اإل
 . بریوت: املرکز الثقافب العربب، «افق التحوالت الروایه العربیه»(، م2004) دراج، فیصل -

للدراسات املوسسة العربیة بریوت: . «الحدیث يالعربالعالم  يدب النسائألامصادر » (،م1999) زیدان، جوزیف -
 والتشر.

 .بریوت: دار اآلداب، 1ط ،«یةغیر واقعامرأة مذکرات »(، م1986) خلیفه، سحر -

 والوحد  عتد سحر خلیفهالوطتیة مفهوم الوط  وجتلیات »(، 1390) یباقرپور والشاب زهر ؛ عسگری، حممد صاحل شریف -

 -65 صص، 4. العدد اصفهانأاللغه العربیه وآدابها بجامعه  يفمجله بحوث ،«.عباد الشمسو الصبارم  خالل ثتائیتها: 
80 . 

 

 منابع فارسی

  ی.تهران: ماه ، چاپ اولیبابد احمد هترجم ،«فوکو یشلم» (.1381) یدار برنی، -

 تهران: نشر نی.  ،شناسی سیاسیجامعه(، 1381بشیریه، حسین ) -

مجله ، «فوکو شلیم شهیمقاومت در اند یانتقاد یررسب»(، 1395) ،یوسفی ظاهر د؛یحم ا،یپارسان -

 . 72 - 47 صص.، 27شماره ، قم، امام خمینیسسه آموزشی پژوهشی مؤ. یاجتماع یرفت فرهنگمع

 یهاگفته یسبد شناس»(، 1393) ییرزایمفرامرز  ؛ ،ینیپرو لیخل ؛روشنفکر یکبر مه؛ینع ،پراندوجی -
 ،دوره پنجم، دانشگاه تربیت مدرس ،یزبان یجستارهامجله ، «فهیدر رمان الصبار سحر خل یداستان

 . 54 - 31 صص، (18 یاپی)پ ،2شماره 

، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی ،های ادبی معاصرنامة نظریهدانش(،  1390). ریما مکارید، ایرنا -

  .تهران: آگاهچاپ چهارم، 

 . 140شماره  .وریمرداد و شهر .کلدمجله . «فوکو و برخی مفاهیم بنیادی » (.1382. )فرزان ،یسجود -

 . 10 - 7 صص

، «های تحقیق کیفی؛ روشدرآمدی بر تحلیل گفتمان میشل فوکو»(، 1390) عبدالهادیزاده، صالحی -

، شماره سوم ،سال دوم، قم، سسه آموزشی پژوهشی امام خمینیمؤ، یاجتماع یمعرفت فرهنگمجله 

 . 141 - 113صص 



 1399زمستان ، 57شماره  ، فصلنامهمجلة علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

160 

بر اساس  فهیسحر خل لکم یلم نعد جوار قد رمانن»(، 1394مرتضایی )زهرا  ؛رو  اهلل ،صیادی نژاد -

 جلد، واحد اهواز یدانشگاه آزاد اسالم، زن و فرهنگ یپژوهش یفصلنامه علم. «دو بوآر مونیس یةنظر

 . 21-7 صص، 24، شماره 7

 . تهران: هرمس، چاپ اول، فوکو: دانش و قدرت شلیم (،1378) محمد مران،یض -

مجله ، «فهیآثار سحر خل یدر برخ یداریپا یهاجلوه»(، 1389)عباسی نسرین  ؛صال  الدین ،عبدی -

 صص(، 59 یاپی)پ ،1شماره  ،و زمستان یییدوره اول پا، ییددانشگاه  ،یعربمعاصر پژوهشنامه نقد ادب 

109 - 130 . 

 یبراساس الگو فهیسحر خل "الصبار" رمان یررسب»(، 1391ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) -

 ،3شماره  ،2دوره یید.  ،یعربمعاصر پژوهشنامه نقد ادب مجله ، «رکالفیف یگفتمان انتقاد لیتحل

  .123 - 101 صص

، نیکو سرخوش و افشین جهاندیدهترجمة ، در: تئاتر، فلسفه سوژه و قدرت(،  1389فوکو، میشل )

 تهران: نشر نی. 

تهران: ، چاپ ششم ترجمة نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ،اراده به دانستن(،  1390)___ ___ -

 نشر نی. 

 

 رساله دکتری 

 یدانشگاه بوعل، «فهیسحر خل یرمان ها یسبک یها یژگیو یبررس»(، 1391) رو  اله ،طرقبهمهدیان 

 رشته ادبیات عرب. ، یدکتررساله  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب، همدان نایس

 

 کارشناسی ارشد نامهپایان

امرأة مذکرات "و  "حةالساباب " یدو اثر شاخص و فهیآثار سحر خل یقد و بررسن» (،1387) مونا ،سلیتو
 . اتیپژوهشکده ادب، یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،ارشد یکارشناس نامهانیپا، «واقعیة ریغ
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An Introduction,  ;Foucault, Michel (1990). The History of Sexuality, V 1 -

NewYork: Vintag Books. 
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را  میل  فوكو آل وفقا   سحر خلیفةلمرأة غیر واقعیة" امذكرات دراسة روایة "
 حول السلطة
  نوع المقالة: أصیلة

 2راضیة سادات میر صفي، 1*نوشین بهرامي بور
 الفارسیة وآدایها ي جامعة بوعلي سیتا مهدانخرجية دكتورا  ي فرع اللغة  .1

 طالبة دكتورا  ي فرع اللغة العربیة وآداهبا ي جامعة كاشان .2
 

 صالملخ  
دور الثقافة الرجولیة ي  دیدهذا التوع م  التقد لىل ُت بمتاهج التقد األديب املعاصر. یسع م التقد التسوي ی عترب  

هام وموثر. سحر خلیفة الكاتبة  للمرأة ي األعمال األدبیة ودراسة مكانة املرأة ا قیقیة كموشر املقّدمةالصور 
الفلسعیتیة املعاصرة است دمت اخلعاب األديب لتبینی مكانة املرأة ودورها ي اجملتمع الفلسعیي ومواقفها التسویة 

میشل فوكو املتظر والفیلسوف الفرنسي  التسویة بآراء   وكانت متأثرة ي آراءها "،مرأة غری واقعیةامذكرات "ي روایة 
التحلیلي وف  آراء فوكو حول السلعة لدراسة اخلعاب –هذ  املقالة تست دم املتهج الوصفي .حول السلعة

تعتقد  الراویة سحر خلیفة ونتائج هذ  الدراسة تشری لىل أنّ  للکاتبة "مرأة غری واقعیةامذكرات "التسوي ي روایة 
ي اجملتمع الرجويل وواول  ات ریة فلسعنی مرهونة حبریة املرأة وُتسنی مكانتها ي اجملتمع. التساء مضعهدح نّ بأ

لتحسنی وضع املرأة ي  حاّل  تغیری ظروفه  لتغیری رؤیة الرجل واجملتمع للیه . وهذا التغیری ي الرؤیة قد یكون 
 اجملتمع الفلسعیي واجملتمعات األخرى.

 
 .، آراء فوكو، التسویةروایة "مذکرات امرأة غری واقعیة"سحر خلیفة،  :سةالرئیالكلمات 
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Abstract 
Feminist criticism is one of the methods of criticism of contemporary literary 

works. This kind of criticism seeks to portray the role of patriarchal culture 

in y women's portrayal in literary works and to study the real status of wom-

en as an important and influential factor. Sahar Khalifeh, a contemporary 

Palestinian writer, has used literary discourse in the novel "Muthakkirat Im-

ra'ah Ghair Wki'iyyah (Memoirs of an Idealistic Woman)" to express the 

status and role of women in the Palestinian community and herself feminist 

views. She has been influenced by the power-oriented discussions of French 

philosopher and theorist Michel Foucault. Therefore, this paper, based on a 

descriptive-analytical method, relying on Foucault's power-oriented discus-

sions, analyzes the female-language discourse of Sahar Khalifeh's novel " 

Muthakkirat Imra'ah Ghair Wki'iyyah". The achievement of the research 

shows that the author considers her homeland freedom in case of freedom of 

women and the improvement of their status. Women who are subdued by 

their patriarchal society are struggling to change the situation so that the 

views of society and men change towards women. This change could be a 

solution to the welfare of women in the Palestinian society and in other soci-

eties. 
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